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Herr ordförande har ordet

PROGRAM HÖST / VINTER 2016

När jag sitter och skriver dessa rader har en stor del av sommaren passerat och klubbens aktiviteter
drar snart igång, efter ett allt för långt uppehåll om ni frågar mig. Min förhoppning är att Hyssna Fotoklubb är en klubb, som även lever utanför våra ordinarie månadsmöten. Jag är övertygad och tror att ni
varit nog så aktiva under denna period och förväntar mig många nya alster på våra månadstävlingar nu
i höst.
Jag vill även ta tillfället i akt och välkommna nya medlemmar som förhoppningsvis ansluter till vår
gemenskap under hösten. Ej att föringa är ni som redan är medlemmar och envist dyker upp på våra
möten varje månad och gör Hyssna Fotoklubb till den fina klubb som den är.
Min önskan är att hösten kommer att bjuda på många spännande inslag i form
av bildvisare, studiecirklar, inlämningar till diverse tävlingar och inte minst många
givande diskussioner kring våra bilder.
Till sist vill jag påminna om att klubben är ”vi” och den blir vad ”vi” gör den till...

Hyssna Fotoklubb
Ordförande:
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15 AUGUSTI 18.00
Uppstart på Hede Gård i Sätila
Vi grillar korv med bröd och fikar.
Mattias Siljefjord står för bildflödet denna afton.
5 SEPTEMBER18.00
Månadsmöte i Hyssna församlingshem
Månadstävling: Digitalt
Bildvisning: Boel Ferm, frilandsfotograf
från Älmestad utanför Ulricehamn kommer och visar bilder.
Fikavärdar: Ingela och Rune Olofsson

Detta ingår i fikaansvaret:
Införskaffande av kaffe, tepåsar, socker
och tilltugg (bröd, smör, pålägg)
kaffekokning.
OBS! Diskning, städning efter mötet
ingår också.
Om du inte kan komma den dag du har
ansvar för mötet - byt med någon annan
från medlemslistan.

3 OKTOBER 18.00
Månadsmöte på Båthuset i Sätila
Månadstävling: Påsikt
Bildvisning: Öppet medlemsmöte. Håkan A
visar nya och gamla bilder ifrån Hyssna och Sätila.
Båthuset kommer även att gå ut med inbjudan på Facebook.
7 NOVEMBER 18.00
Månadsmöte på Terners Bil i Hyssna.
Månadstävling: Digital
Kamerakväll: Med teknik, foto och bilar...
Fikavärdar: Håkan A
5 DECEMBER 18.00
Månadsmöte i Hyssna församlingshem
Månadstävling: Påsikt
Bildvisning: Denna kväll blir det Pecha Kucha...
ett annorlunda sätt att presentera bilder på.
Fikavärdar: Leif Flydén och Bertil Larsson

På våra månadsmöten
har vi närvarotävling
var annan gång påsikt,
var annan gång digitalt.

Dagsutflykter:
Fotofika på Hofsnäs Herrgård i samband med bilutställning. lör 27 aug
Hallandskusten mellan Varberg och Falkenberg. sön11 sept
Valle Härad / Varnhems klosterruin. sön 25 sept
Fotofika på Bokcafeét i Od. sön 16 okt
Eventuell samåkning sker från Hyssna församlingshem.
Vid frågor eller funderingar kontakta Torbjörn: 0702 482973
16 JANUARI 2017
Uppstart hos Blommigt & Prickigt, Hyssna
Bildvisning: Öppet för förslag.
Fikavärdar: Någon frivillig att anmäla sig.
Vi som kan träffas 18.00 för mingel.
Ordinarie möte börjar med fika 18.30

Att resa på vårt sätt...

Vi har alltid tyckt om att resa.
Dagsresor, husvagnssemestrar
och vintercamping, resor söderut
i Sverige, ön Rügen i forna Östtyskland, till varmare länder. Ofta
har vi föredragit att återvända till
kända resmål (till Rügen nog 10
gånger, en gång till är på gång),
för att fortsätta att exploatera
resmålet.
I år tyckte vi att vi borde vidga
våra vyer och bli ”lite djärvare”.
Nu är det ju tyvärr så, att krämpor och slitage på tung kropp

mellan Adriatiska havet och
höga berg, samt består av två
delar, hamnen med färre hotell,
gamla stan och små trivsamma
restaurangen och caféer, samt
playadelen med hotell och bad.
Vi bodde i hamndelen, vilket var
ett bra val.
begränsar vad som kan genomföras på resmålet, så dagsvandringar i berg o dalar får avstås
(förhoppningsvis tills vidare).
Resmålet denna gång blev
Kroatien och den lilla orten
Makarska. Makarska är inklämt

Kroaterna visade sig vara trivsamma människor som gillade
oss som besökare. Vi fick snabbt
våra favoritställen, både i hamnen och gamla stan. Det blev
dagliga strövtåg bland smågator
och torg, besök på lokala

långkok i lergryta på lokalt
vis. Att vi dessutom bodde
på ett hotell som visste vad
service var, blev en fin
bonus på denna resa.
Underbara sängar, svala
rum, rent och fräscht och
gudomlig mat.
Vi kommer säkert att återvända till Kroatien igen,
det finns mycket kvar att
utforska (om benen bär….)
Håkan och Katarina

marknader och långa avslappnande fikastunder i skuggan.
Små lokala bagerier försåg oss
med lunchmackor och caféet
med dryck därtill.
Vi hade tänkt hyra bil en dag,
men bytte ut det mot det jag
brukar kalla ”turistfälla”, dvs en
bussutflykt. Detta blev med den
lokala guiden, en höjdare både i
bergen och sina berättelser om
livet i småbyarna. Detta avslutades med en riktig ”turistfälla”
till, en restaurang som nåddes
efter båtfärd om en timme på
floden Cetina och serverade

Jag gjorde ett besök på...

Löfwings Ateljé

Broddetorp
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H

ar ett par års tid
varit nyfiken på
vad som döljer
sig bakom skylten och
infarten till Löfwings
ateljé och café. Ett ställe
som ligger sydöst om
Hornborgarsjön.
Så i slutet av januari tog
jag mig för att stilla min
undran, och bokade
ett bord. Valet föll på
deras soppbuffé som
bestod av en Potatis /
Purjolökssoppa samt en
Gulaschsoppa. Till dessa
serverades en örtcremé,
hembakat knäckebröd
och en mycket god ost.
Efter maten bestämde
jag mig för att beskåda
både ateljén som Göran
Löfwing tillvardags verkar i, samt de två pågående konstutställningarna. Vid entrén fanns
även en liten shop där
man kunde köpa diverse lokalproducerat.

Mätt och belåten öppnade jag bildörren och
styrde hemåt... jag hade
hittat en ”pärla” som
man brukar säga.

